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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

AGENTE DE ENDEMIAS 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No que se refere às diretrizes dos planos de carreira 

dos Agentes de Combate às Endemias, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Remuneração paritária dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

B) Definição de metas dos serviços e das equipes.  

C) Estabelecimento de critérios de progressão e 

promoção. 

D) Ter concluído o ensino fundamental. 

 

22) Dentre as diretrizes presentes nos planos de carreira 

dos Agentes de Combate às Endemias, pode-se 

observar a adoção de modelos e instrumentos de 

avaliação que atendam à natureza das atividades, 

assegurados em alguns princípios. Sobre estes 

princípios, julgue os itens a seguir. 
 

(__) Transparência do processo de avaliação, 

assegurando-se ao avaliado o conhecimento sobre 

todas as etapas do processo e sobre o seu 

resultado final. 

(__)  Contribuição do servidor para a consecução dos 

objetivos do serviço. 

(__) Adequação aos conteúdos ocupacionais e às 

condições reais de trabalho, de forma que 

eventuais condições precárias ou adversas de 

trabalho não prejudiquem a avaliação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F,F,F 

B) V,F,V 

C) V,V,V 

D) F,V,V 

 

23) Sobre a endemia, julgue os itens a seguir. 
 

(__)  Endemia consiste na presença contínua de uma 

enfermidade ou de um agente infeccioso dentro 

de uma zona geográfica determinada.  

(__)  A endemia pode também expressar a prevalência 

usual de uma doença particular numa zona 

geográfica.  

(__)  O termo hiperendemia significa a transmissão 

intensa e persistente e holoendemia, um nível 

elevado de infecção que começa a partir de uma 

idade precoce e afeta a maior parte da população, 

como, por exemplo, a malária em algumas 

regiões do globo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F,F,F 

B) V,F,V 

C) V,V,V 

D) F,V,V 

 

 

 
 

24) Manifestação, em uma coletividade ou região, de um 

grupo de casos de alguma enfermidade que excede 

claramente a incidência prevista. O número de casos 

que indica a sua existência varia com o agente 

infeccioso, o tamanho e as características da 

população exposta, sua experiência prévia ou falta 

de exposição à enfermidade e o local e a época do 

ano em que ocorre. Esta é a definição de: 

 

A) Investigação 

B) Epidemia 

C) Epidemia maciça  

D) Epidemia por veículo comum 

 

25) A condução das ações do controle vetorial de dengue 

no município pode ser efetuada por um gerente, 

coordenador ou responsável técnico vinculado à área 

de vigilância em saúde. Julgue os itens a seguir que 

tratam sobre aspectos operacionais que devem ser 

considerados para o alcance de melhores resultados. 

 

(___) É importante assegurar a manutenção dos veículos 

e equipamentos existentes, adotando procedimentos 

de controle administrativo para seu uso.  

(___) Adotar, preferencialmente, o regime de zoneamento 

para a atividade do ACE, que consiste em mantê-lo 

atuando dentro de uma mesma área de trabalho, se 

possível próximo ao seu próprio local de residência, 

buscando ainda uma territorialização compatível com 

a da Atenção Primária.  

(___) Procurar adotar procedimentos de contratação da 

equipe técnica e de campo, com vínculo não precário 

e de acordo com a legislação vigente. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F,F,F 

B) V,F,V 

C) V,V,V 

D) F,V,V 

 

26) O método de controle vetorial de dengue que 

consiste na adoção de práticas capazes de impedir a 

procriação do Aedes, tendo como principais 

atividades a proteção, a destruição ou a destinação 

adequada de criadouros chama-se: 

 

A) Controle mecânico 

B) Controle químico 

C) Controle biológico 

D) Controle legal 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Sobre a importância de conhecimento das serpentes, 

sabe-se que identificar o animal causador em um 

eventual acidente é procedimento importante. Neste 

sentido, julgue os itens a seguir com (V) para 

verdadeiro e (F) para falso, sobre as afirmações: 
 

(__) A identificação pelo agente de endemia, porque 

possibilita a dispensa imediata da maioria dos 

pacientes picados por serpentes não peçonhentas. 

(__) A identificação viabiliza o reconhecimento das 

espécies de importância médica em âmbito regional; 

(__) A identificação é medida auxiliar na indicação mais 

precisa do antiveneno a ser administrado. 
 

Assinale a alternativa correta, de acordo com a 

sequência. 
 

A) F,F,F 

B) V,F,V 

C) V,V,V 

D) F,V,V 

 

28) O Agente de Combate a Endemias (ACE) deverá 

orientar a população de sua comunidade que os 

primeiros sinais da presença de Cólera são: 

 

A) Febre e dores no corpo. 

B) Febre e dor de cabeça. 

C) Diarreia e vômitos. 

D) Diarreia com sangue e dor abdominal. 

 

29) O ACE deverá orientar a população que, após a 

fervura da água para ser utilizada como bebida, 

deve-se adicionar: 
 

A) Duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 

1 litro de água e esperar 35 minutos para beber. 

B) Uma gota de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1 

litro de água e esperar 35 minutos para beber. 

C) Duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 

5 litro de água e esperar 35 minutos para beber. 

D) Uma gota de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 5 

litro de água e esperar 35 minutos para beber. 

 

30) A larva do Aedes aegypti é composta de cabeça, 

tórax e abdome possuem um sifão para sua 

respiração. Quando necessita respirar, vem à 

superfície, tendo um movimento em: 
 

A) “T” em seu deslocamento. 

B) “S” em seu deslocamento. 

C) “V” em seu deslocamento. 

D) “U” em seu deslocamento. 

31) “Pessoas doentes defecam às margens de lagos e 

rios, quando ocorre a chuva, arrasta as fezes 

contaminadas com ovos do verme, os ovos eclodem 

e viram larvas que penetram nos caramujos que 

liberam as cercárias que penetram através da pele 

nas pessoas que banham nessa água.” Assinale a 

alternativa que indique a doença que o ciclo de 

transmissão é demonstrado no texto: 

 

A) Dengue. 

B) Malária. 

C) Esquistossomose. 

D) Doença de chagas. 

 

32) “O tratamento _____________________ é a forma 

mais eficiente de remoção da matéria orgânica dos 

esgotos.” Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Químico. 

B) Físico. 

C) Biológico. 

D) Radiológico. 

 

33) Sistema de tratamento fechado onde se processa a 

digestão do esgoto, sem a presença de oxigênio, é o 

método de tratamento de esgoto definido como: 

 

A) Lodo ativado. 

B) Reator anaeróbio. 

C) Lagoa facultativa. 

D) Lagoa anaeróbia. 

 

34) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas, são medidas descritas pela lei 

orgânica de saúde (8080/90) como: 

 

A) Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. 

B) Objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS. 

C) Atribuições Comuns do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

D) Diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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35) É o mais importante Sistema de Informação em 

Saúde (SIS) para a vigilância epidemiológica, tendo 

sido desenvolvido para ser operado a partir das 

unidades de saúde, com objetivo de coletar e 

processar dados sobre agravos de notificação, em 

todo território nacional, desde o nível local. É 

alimentado, principalmente, pela notificação e 

investigação de casos de doenças e agravos que 

constam na lista nacional de doenças de notificação 

compulsória. O SIS acima citado corresponde a(o): 
 

A) SINAN 

B) SIM 

C) SIAB 

D) SINASC 

 

36) A vacina contra difteria, tétano e pertussis, 

combinada com a vacina contra Haemophilus 

influezae tipo b e a vacina contra Hepatite B – a 

vacina pentavalente, é recomendada, segundo o 

Calendário Nacional de Imunização, a ser 

administrada na criança da seguinte forma: 

 

A) Em duas doses, aos 3 e 5 meses. 

B) Em três doses aos 3, 5 e 8 meses. 

C) Em três doses aos 2, 4 e 6 meses. 

D) Em duas doses aos 2 e 4 meses. 

 

37) O tétano é uma doença infecciosa aguda não 

contagiosa causada pela ação de exotoxinas 

produzidas pelo Clostridium tetani, as quais 

provocam um estado de hiperexcitabilidade do 

sistema nervoso central, manifestando-se 

clinicamente por febre baixa, hipertonia muscular 

mantida, hiperreflexia e espamos ou contrações 

paroxísticas. São objetivos da vigilância 

epidemiológica frente ao caso de tétano acidental: 
 

I. Reduzir a incidência de casos de tétano acidental por 

meio de ações de educação em saúde e medidas 

preventivas como a imunização. 

II. Conhecer todos os casos suspeitos e investigar 

oportunamente 100% deles, com objetivo de 

assegurar diagnóstico e tratamento precoce. 

III. Identificar e caracterizar a população de risco, 

recomendando a vacinação para populações 

expostas ao risco. 

IV. Promover educação continuada em saúde, 

incentivando o uso de equipamentos e objetos de 

proteção, a fim de evitar ocorrência de ferimentos ou 

lesões. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) Apenas I 

B) Apenas II e III 

C) Apenas III e IV 

D) Todas estão corretas  

38) As hepatites virais são doenças provocadas por 

diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam 

características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal 

e observam-se diferenças regionais na ocorrência e 

magnitude destas em todo o mundo, variando de 

acordo com o agente etiológico. Do ponto de vista 

clínico e epidemiológico os agentes etiológicos mais 

relevantes são os vírus A, B, C, D e E. A respeito do 

modo de transmissão desses vírus, analise as 

afirmações e assinale a correta: 

 

A) As hepatites A e E são transmitidas por via 

respiratória, tendo os vírus HVA e HVE afinidade 

pelas células do revestimento epitelial das vias 

aéreas superiores, perpassando de um indivíduo 

para outro por meio de gotículas de saliva, espirro, 

tosse ou da fala. 

B) A hepatite A tem alto potencial para cronicidade, 

sendo o vírus HVA transmitido, principalmente, por 

via parenteral. 

C) As hepatites B e D são transmitidas pelo sangue (via 

parenteral), via vertical, via sexual (esperma e 

secreção vaginal). Dessa forma, a transfusão de 

sangue e hemoderivados é uma potencial forma de 

transmissão dessas doenças. 

D) As hepatites A e C são transmitidas principalmente 

por via fecal-oral, estando relacionadas com as 

condições de saneamento básico, higiene pessoa e 

qualidade da água e dos alimentos. 

 

 

39) A vigilância epidemiológica da Hanseníase tem como 

objetivos: 

 

   I. Detectar e tratar precocemente os casos novos, para 

interromper a cadeia de transmissão e prevenir 

incapacidades físicas. 

   II. Realizar exames dermatoneurológicos de todos os 

contatos de hanseníase, com o objetivo de detectar 

novos casos e iniciar o tratamento o mais 

precocemente possível, evitando a ocorrência de 

outros casos. 

   III. Realizar ações de promoção, proteção à saúde, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

envolvendo toda a complexidade da atenção à 

saúde. 

 

Está incorreto o que se afirma em: 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) Todas estão corretas 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

40) A vacinação BCG-ID é recomendada na seguinte 

situação frente ao paciente com hanseníase: 

 

A) Administração imediata ao paciente logo após seu 

diagnóstico. 

B) Aplicação nos contatos intradomiciliares do caso 

índice, sem presença de sinais e sintomas de 

hanseníase, no momento da avaliação, sem cicatriz 

prévia ou com apenas uma cicatriz de BCG. 

C) Aplicação nos contatos sociais do caso índice, com 

presença de sinais e sintomas de hanseníase, após o 

diagnóstico, desde que não tenham cicatriz prévia de 

BCG. 

D) Administração da vacina BCG-ID no paciente com 

suspeita de hanseníase, independente de 

comprovação vacinal ou presença de cicatriz prévia. 

 


